N á j o m n á z m l u v a č. 16/2019
na prenájom stĺpov verejného osvetlenia
v obci Žabokreky nad Nitrou
Uzavretá podľa § 663 zákona č.40/1964 Zb.,občiansky zákonník v platnom znení

Zmluvné strany
Prenajímateľ:Názov:
OBEC ŽABOKREKY NAD NITROU
Sídlo:
Žabokreky nad Nitrou 216
Zastúpené:
Cyril Cabadaj, starosta obce
bankové spojenie: Expozitúra VÚB Partizánske
číslo účtu:
SK53 0200 0000 0000 0302 2192
IČO:
00311375
DIČ:
2021266951
(ďalej len prenajímateľ)
a
Nájomca:

Názov:
Adresa:

GAS product & services a.s.
Tuhovská 1
831 07 Bratislava
IČO:
46662073
DIČ:
2023532830
(ďalej len nájomca)
I.
Predmet a účel nájmu

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi na dočasné umiestnenie 10 ks reklamných
tabúľ o rozmeroch 590 x 1600 mm /šxv/ stĺpy verejného osvetlenia v počte 10ks.
II.
Doba prenájmu
Zmluva je uzavretá na dobu určitú od 13.6.2019 – 20.6.2019.
III.
Nájomné
Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi nájomné

od 13.6.2019 do 20.6.2019 v podobe 100€ palivovej karty do 14 dní od podpisu
zmluvy.
IV.
Podmienky umiestnenia
Reklamné tabule musia byť umiestnené v dostatočnej výške tak, aby
nezasahovali do prejazdného profilu pozemnej komunikácie, neprekážali
prechodu motorových vozidiel a nesmú prekrývať existujúce dopravné značenie.
Reklamné tabule nesmú prekážať prechodu pre chodcov.
V.
Záverečné ustanovenia
1. Vzájomné práva a povinnosti účastníkov zmluvy, ktoré nie sú výslovne
upravené v tejto zmluve, sa spravujú ustanoveniami všeobecne záväzných
právnych predpisov platných v Slovenskej republike /Občiansky
zákonník/.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana
dostane po jednom originály.
3. Zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu so zhodne
prejavenou vôľou vlastnoručne podpísaná.
4. Táto zmluva môže byť vypovedaná jednou z týchto strán v prípade, ak je
druhá strana príčinou podstatného porušovania zmluvy alebo ak tak
rozhodne vedenie obce Žabokreky nad Nitrou. Výpovedná lehota je 3
mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení
odstúpenia od zmluvy. Výpoveď musí byť písomne doručená druhej
strane.
5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na
webovej stránke obce.
6. Za akékoľvek spôsobené škody na vystavenom reklamnom banery Obec
Žabokreky nad Nitrou n e z o d p o v e d á.
V Žabokrekoch nad Nitrou 13.6.2019
prenajímateľ:
Cyril Cabadaj
starosta obce

nájomca:
GAS product & services a.s.

